
Maandbrief november

Welkom nieuwe kleuters…
De vissenklas is na de herfstvakantie volledig! Natascha krijgt er 10 kleuters bij; Flo, Aline, Millie, Ana,
Thoma, Khalif, Lee, Matien, Liam en Otis.
Juf kathleen start de eendenklas met 8 nieuwe kleuters!
Welkom Cas, Gustaaf, Vic, Mohammed, Luka, Petar, Kiril en Mona..

Welkom in de Parkschool!

De maand november…. Er valt veel te beleven!

Op vrijdag 18 november 2022 organiseert het ouderteam De Stam een geefmarkt

op onze school tussen 15.30u en 17u. Heb je kinderspullen (puzzels, boeken,

speelgoed, kledij,…) die nog in goede staat zijn en die  je niet meer echt nodig

hebt? Geef ze dan af op school zodat andere kinderen er verder van kunnen

genieten.

Kom op 18 november zelf naar de Geefmarkt in de grote zaal van de parkschool en

als je iets ziet dat je kan gebruiken, neem het dan GRATIS mee!

Inzamelen materiaal kan je in de grote zaal op:

15/11 en 17/11: van 15.30u tot 17.30u en 18/11: van 8.40u tot 10.30u

Op zondag 20 november 2022 houden we een KLUSDAG op de school. Er valt veel te doen:

Onkruid wieden, bloembakken herstellen en vullen, picknickbanken in elkaar steken, …

We kunnen jullie HULP gebruiken. Schrijf je in via deze LINK.

Ook zoeken we nog ouders die zich een voormiddag willen vrijmaken voor het afwerken van de

wilgenhutten op de lagere school en nieuwe hutten op de kleuterschool. Je hulp aanbieden kan

ook via  bovenstaande link.

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek ,

19-27 november 2022, zet ‘Iedereen Leest’ graag het belang én het plezier van voorlezen in

de kijker.

Thema: 'Lezen met je oren'

Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren met je ogen. Het is avonturen beleven met je

ogen dicht, en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of

klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf leest. Het is één en al oor zijn. Tijdens deze Voorleesweek staat

luisteren centraal. Want wie goed luistert, leest meer. Meer info vind je op: www.voorleesweek.be

! De lagere schoolkinderen komen in de kleuterschool voorlezen, er zullen leeshoekjes op de speelplaats staan…

We zetten (voor)LEZEN extra in de kijker!

https://forms.gle/GJfAR7s61C6cBSPw5
http://www.voorleesweek.be


Luizencontrole
Op maandag 7 november kijken we weer alle kleuters na op luizen. Kinderen die luizen
hebben, zullen zo snel mogelijk behandeld moeten worden. Kijk je kind alvast thuis na op
luizen, zodat we met een luizenvrije school kunnen starten na de herfstvakantie!

Aandacht voor zichtbaarheid
FLUOHESJES: Vanaf maandag 7 november krijgen alle kleuters het fluohesje van de school. De nieuwe kleuters

krijgen er nog eentje gratis van de school, de anderen krijgen hun hesje terug van het vorige
schooljaar. Indien dit hesje nog in jullie bezit is, gelieve het dan vanaf 7 november terug aan te doen
bij je kleuter.
We verwachten dat uw kleuter het fluohesje (1) draagt op weg naar school en
terug naar huis. (2) Ook kleuters die met de auto gebracht worden, dragen het
fluohesje. Het fluohesje zal ook op school gedragen worden bij elke
schooluitstap of activiteit. (3)
Wanneer je een fluohesje verliest zal er €7 aangerekend worden. (4)

(1)                  (2)                 (3)                (4)

FLUODAG: Op dinsdag 8 november is er een algemene FLUODAG, waar wij vrijblijvend aan deelnemen. Die dag
mogen alle kleuters in FLUO gekleed naar school komen! wie wil, kan zich helemaal uitleven!

Soepmaanden…
We willen streven naar een gezonde school…
We weten dat niet iedereen het financieel gemakkelijk heeft…
We dragen graag een SOEPJE bij….

Juf Karin, een ex-leerkracht en huidige vrijwilliger van ons, zal vanaf

18 november op vrijdagvoormiddag soep maken met de kleuters!

We organiseren SOEPmaanden per leeftijdsgroep!

● soepmaand = 1 leeftijdsgroep krijgt gedurende een maand soep op vrijdag.

● november= soepmaand voor de 3-jarigen:

○ 18/11 de lieveheersbeestjes maken samen met Karin soep voor alle 3-jarigen

○ 25/11: de bijtjes maken soep voor alle 3-jarigen

○ 2/12: de vlinders maken soep voor alle 3-jarigen

● december = soepmaand 2,5-jarigen / januari = soepmaand 4-jarigen, februari = soepmaand

5-jarigen

Geef die dag niet te veel boterhammen mee! En zeker ook een boterhammetje waarmee ze kunnen

soppen! En weet je wat?

Dankzij onze ouderraad DE STAM is dat soepje voor jullie GRATIS. Zij ondersteunen door de kosten te

betalen. DANKUWEL!

Geen school:
Wapenstilstand: vrijdag 11 november ‘22
studiedag: woensdag 16 november ‘22

Schenken jullie terug wat meer aandacht aan…
… Afscheid nemen aan de poort - Hoe langer je aan de poort blijft staan, hoe moeilijker het vaak voor hen
is.
Gelieve ook niet in de fietsenstalling te blijven staan, je kind kan heus alleen verder gaan.
En mochten er toch, wanneer ze jullie zien, tranen zijn, is dat zowel voor jou als je kleuter helemaal niet fijn.
Laat hen dus maar gewoon binnengaan en spelen.. Op de Parkschool zullen ze zich immers niet vervelen!



Wist je dat...
… ren je rot en de pompoenverkoop een groot succes was? Er werden wel 200 pompoenen
verkocht en de leerlingen van de lagere school hebben heel veel centjes ingezameld voor de
dieren, FIJN!

… alle klassen foto’s op de website hebben geplaatst? Neem zeker eens een kijkje
en zie wat voor leuke activiteiten de juffen met jullie kinderen doen.
… Je de foto’s van de schoolfotograaf kan bestellen tot 4 november.
Weet dat er geen aankoopverplichting is.

… Het lokaal bestuur Mortsel  benieuwd is naar jouw mening over het opvangaanbod
voor kinderen tijdens  schoolvakanties. Het gaat niet enkel over de opvang die Mortsel
zelf organiseert, maar ook over privé-initiatieven.
We willen het vakantieaanbod in de toekomst namelijk beter afstemmen op wat jullie als
ouder écht nodig hebben. Daar kunnen we allemaal samen alleen maar beter van worden.
Bedankt om even de tijd te nemen. Het invullen van de bevraging duurt ongeveer 5
minuten en kan via deze LINK.

De herfst is in het land … tijd om eropuit te trekken met de kinderen!

Wandelen, op omgevallen boomstammen klimmen,

springen in de plassen, verstoppertje spelen in het bos,

herfstblaadjes oprapen en gooien in de lucht…

Al deze fijne activiteiten zijn goed voor hun ontwikkeling, want ze zetten spieren, gewrichten

en hersenen aan het werk! Redenen genoeg om naar buiten te gaan!!

Wist je dat …

… een goed evenwicht belangrijk is om je goed te kunnen concentreren, om een sterk

geheugen te krijgen, je ogen optimaal te gebruiken?!

… een sterke grijpfunctie belangrijk is voor de latere

pengreep? Het versterkt je vingers zodat je later op een

ontspannen manier een potlood of pen kan vasthouden.

03 november WARS 5+
Mark Liebrecht Schouwburg

GENIET VAN EEN GEZELLIGE HERFSTVAKANTIE !

http://www.mortsel.be/bevragingvakantie
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/l/mark-liebrecht-schouwburg/e5457393-c4b2-4af2-aa7a-b3a5a12cc63b

